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ٌحتفل العالم بالٌوم العالمً لذوي االحتٌاجات الخاصة فً ك ّل عام ٌوم الثالث من دٌسمبر و ذلن بمرار من
الجمعٌّة العا ّمة لألمم المتّحدة .وٌهدف الٌوم الدولً لألشخاص ذوي اإلعالة إلً دعمهم و إدماجهم
بالمجتمع وتعزٌز الوعً بشأن لضاٌا اإلعالة ،واسترعاء االنتباه إلى فوائد إلامة مجتمع شامل ومتاح
للجمٌع .وهنان دعوة موجهة إلى هٌئات األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنً والمؤسسات األكادٌمٌة
والمطاع الخاص من أجل تمدٌم الدعم لألشخاص ذوي اإلعالة من خالل التعاون مع المنظمات المعنٌة
باألشخاص ذوي اإلعالة بغٌة تنظٌم فعالٌات وأنشطة بهذا الشأن.

صة وواضحة لالحتفال بهذا الٌوم ،وهً:
وضعت األمم المتّحدة أهدافا ً خا ّ
 ضرورة مشاركة المعالٌن فً مجتمعهم مشاركةً فعّالةً وكاملة غٌر منموصة.
 التوعٌة الشاملة بحموق المعالٌن الصحٌّة.
 توعٌة المعالٌن وأسرهم بكافّة الخدمات التً تُمنح لهم بالم ّجان ،من أجل تٌسٌر حٌاتهم المعٌشٌّة.
 توعٌة وترسٌخ مفهوم تكافؤ الفرص بٌن األص ّحاء والمعالٌن ،مهما اختلفت احتٌاجاتهم.
ّ
الحث على أن ٌتم إشران ال ُمعاق فً جمٌع برامج التنمٌة فً مجتمعه.


من هم ذوي االحتٌاجات الخاصة؟
ٌعبر مصطلح ذوي االحتٌاجات الخاصة عن
فئة من المجتمع ،الذٌن ٌختلفون اختالفًا
ملحو ًظا عن األفراد العادٌٌن ،وتظهر هذه
االختالفات فً الجسد أو الفكر أو وفً
الحس ،سواء أكانت هذه االختالفات ناتجة
عن أمراض عملٌة أو وراثٌة أو جسدٌة،
األمر الذي ٌحد من لدرتهم على ممارسة
والشخصٌة
األساسٌة
النشاطات
واالجتماعٌة ،األمر الذي ٌعٌك إشباع
حاجاتهم ،وإكمال تعلٌمهم بالطرق الطبٌعة،
ومن هنا فاحتٌاجاتهم تختلف عن احتٌاجات
بالً أفراد المجتمع

ما هً حموق ذوي االحتٌاجات الخاصة؟









الرعاٌة الصحٌة والخدمات العالجٌة والتأهٌلٌة:
ال تعنً اإلعالة أن الشخص لٌس بصحة جٌدة
أو أنه ال ٌمكن أن ٌكون بصحة جٌدة ،لذا ٌجب
توفٌر الرعاٌة الصحٌة المناسبة له لٌتمكن من
تخطً المشاكل التً ٌعانً منها.
وجود البٌئة المؤهلة :توفٌر البٌئة المناسبة
لٌحصل على الحموق والخدمات ،ومنها توفٌر
األمن له.
التعلٌم فً جمٌع مراحله :من خالل توفٌر
المناهج الدراسٌة بلغة برٌل ،أو أي طرٌمة
حسب الحالة ،وتوفٌر التمنٌات المناسبة
لتعلٌمهم.
استخدام الطرق ووسائل المواصالت :من خالل
تهٌئة الطرق ووسائل المواصالت لهم.
الوظائف وفرص العمل :حك العمل من الحموق
األساسٌة لذوي االحتٌاجات الخاصة ،لذا فلهم
الخٌار كاآلخرٌن فً اختٌار طبٌعة العمل.

فن التعامل مع ذوي االحتٌاجات الخاصة من الكبار
 رسم االبتسامة عند التعامل مع ذوي االحتٌاجات الخاصة.
 تجنّب التحدٌك أو إظهار أي ر ّد فعل عند رؤٌة أي شخص من
ذوي االحتٌاجات الخاصة ،وذلن لتجنّب إحراجه.
 سؤال ذوي االحتٌاجات الخاصة فً حال حاجتهم إلى المساعدة،
وتجنّب أخذ زمام ال ُمبادرة دون ِعلمهم ،لئال ٌشعروا بالشفمة.
ً ،واالبتعاد
 التحدث مع ذوي االحتٌاجات الخاصة بشكل إٌجاب ّ
تماما ً عن التذمر أو التحدث عن المشاكل الخاصة.
 فً حال كان الشخص من ذوي اإلعالات السمعٌّة ،فٌجب
التربٌت على كتفه من أجل لفت انتباهه ،ث ّم التحدث معه بتم ّهل
وبشكل واضح.
 فً حال كان الشخص من ال ُمم َعدٌن ،فٌجب الجلوس عند التحدث
معه ،وذلن لٌكون ال ُمتحدِث على مستوى الشخص ال ُمم َعد.
 فً حال كان الشخص من ذوي اإلعالات البصرٌة ،فمن األفضل
وصف المكان الذي ٌت ّم التواجد فٌه ،مع ذكر أسماء األشخاص
الموجودٌن هنان.

فن التعامل مع ذوي االحتٌاجات الخاصة من الصغار
 عدم الخوف من األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة؛ ّ
ألن وجود إعالة ما ال ٌعنً
ّ
أن األمر ُمخٌف .التعامل معهم بطرٌمة طبٌعٌّة
 التكلّم معهم بذات الطرٌمة التً ٌت ّم بها التحدث مع أي طفل طبٌعً آخر ،دون
أي تعبٌرات طفولٌة أو نبرة صوت غٌر مناسبة معهم.
استخدام ّ
التعرف على نماط الموة لدٌهم ،ث ّم تشجٌعهم على إظهار مواهبهم ،والتعامل

ّ
معهم بذات الطرٌمة التً ٌتم التعامل بها مع أندادهم الطبٌعٌٌّن.

 تمدٌم المساعدة فً حال احتاج أحدهم مساعدةً فً ح ّل الواجبات المدرسٌّة.
 النظر إلٌهم بالطرٌمة التً ٌودّون من اآلخرٌن رؤٌتهم بها ،مع مراعاة
احتٌاجاتهم واالستماع لهم.
 التحدث مع أهل ذوي االحتٌاجات الخاصة للحصول على معلومات لتحدٌد
احتٌاجاته بشكل دلٌك.
 احترام اختالف الطفل عن اآلخرٌن ،مع تعلٌمه أال ٌخجل من األدوات التً
ٌستخدمها.
 دعوة الطفل للتعرف على أطفال آخرٌن ذوي احتٌاجات خاصة ،وتعرٌفه على
لصصهم ،م ّما ٌُساهم فً إشعاره ّ
بأن الحٌاة الجٌدة ممكنة مع وجود إعالة.
 تمبّل الطفل كما هو ،وتعلٌمه ّ
بأن الكرامة اإلنسانٌة ال تتأثّر بوجود اإلعالات
لدى اإلنسان

